
ii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan 

memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui 

program ini setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak 

apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena 

menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau 

pensiun. Selama beberapa dekade, Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial. 

Undang-undang yang secara khusus mengatur jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta adalah 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek), yang 

mencakup program jaminan pemelihaaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua 

dan jaminan kematian. 

Sesuai dengan keputusan Direksi PT Askes (Persero) No. 101/Kep/0404 , PT Askes 

(Persero) telah menetapkan indikator penilaian kinerja (IPK) untuk digunakan dalam mengukur 

pencapaian kinerja perusahaan, indikator penilaian kinerja ini digunakan sebagai pedoman dalam 

mengukur kinerja di setiap fungsi di Kantor Pusat, Regional dan Cabang.  

Penulis mencoba menggunakan Strategi pendekatan yang digunakan dalam mengukur 

kinerja finansial adalah pengolahan laporan keuangan berupa analisis rasio keuangan. Rasio 

keuangan yang digunakan adalah rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Rasio likuiditas adalah 

rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana kemampuan perusahaan dapat membayar 

seluruh kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Rasio likuiditas terdiri dari Current 

Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio, dan Working Capital to Total Assets Ratio. Semakin tinggi nilai 

rasio-rasio ini maka kinerja keuangan perusahaan dinilai bagus. Rasio likuiditas yang digunakan 

dalam tugas akhir ini adalah Working Capital to Total Assets Ratio. Rasio Profitabilitas adalah 

rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah Return On 

Investment. Semakin tinggi nilai rasio-rasio ini maka kinerja keuangan perusahaan dinilai bagus. 

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelaahan pada PT 

Askes (Persero) dengan judul: “Tinjauan atas Analisis Rasio Keuangan pada PT Askes 

(Persero)”. 

Akhir kata penulis berharap penelitian ini akan mampu memberikan kontribusi 

terhadap perusahaan didalam mencapai tujuan perusahaan serta pengembangan bagi 
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konsep Akuntansi itu sendiri, untuk itu kritik dan saran bagi perbaikan penelitian ini, 

sangat penulis harapkan untuk pengembangan penelitian agar lebih baik. 

           Bandung, Mei 2011 

                                  Penulis  

 

 

                       Eneng Koerniawaty 


